
DE INLÂNDSCHE BLADWESPEN

IN HARE GEDAANTEWISSELINGEN LEVENSWIJZE BESCHREVEN

DOOR

S. C. SNELLENVANVOLLENHOVEN.

ACHTTIENDE STUK.

CIMBEX SYLVARUM,

F

N°. 2 der Nieuwe naamlijst.

Vergelijk voor het volkomen insect:

Fabriciu>s
,

Entom. system. 105 , 4.

Panzer, Fauna Germ. 88, f. 16.

Fabricius
,

%s^. Plezat, p. 16, n°. 3 et 17, n°. 7 {Tiislis).

Hartig
, Blatt- und Holzwespen

,
p. 64.

Brisciike mid Zaddach
, Beobachtungen, p. 48.

en voor de larve:

Klug, Blattwespen-Gatt. Cimbex, p. 88 (C. Lucorum).

Ratzeburg, Forstinsecten, III, p. 134, Tab. 3, f. 10.

(Lutea).

Brischke en Zaddach, Beob. Taf. 2, L i a en b.

Cimbeoc nigra, parce nigropilosa, abdomine aut violascenti-

nigro, aut rubra ßavoque ungulato, alls albls aut ßavescen-

tibus pellucidis , macula sub stigmate et margine exteriore fuscis.

Omtrent de verwarring die in de nomenclatum" der groo-

tere Cimbices geheerscht heeft , heb ik mij reeds vroeger

uitgelaten
; het is dus niet noodig hier op dat punt terug
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te komen. Aan Brischke en Zaddach zijn wij de helderheid

verscliuldigd , die eindelijk in deze zaak verkregen is. In

die verwarring heeft de onderhavige soort slechts voor het

geheel zwarte mannetje gedeeld, terwijl de rood gehan-

deerde vorm reeds door Fahricius als eene afzonderlijke

soort werd erkend.

Ook de larve van Sylvarum \\eh ik reeds eenmaal afge-

beeld (dit Tijdsdir. S'' Serie, 5" deel, bl.. 70, pi. 4, f. 3),

doch eigenlijk slechts om het verschil tusschen haar en de

larve van Lucorum duidelijk te maken en zonder de ge-

daantewisseling te vermelden. Sedert dien tijd heb ik van

den heer Dr. A. J. van Rossum nog eene larve ontvan-

gen, die mij langen tijd op het verschijnen der imago

heeft laten wachten, doch mij in staat gesteld heeft nu

de beschrijving der metamorphose te leveren.

Evenwel niet geheel! —Het ei ontbreekt al wederom

in deze beschrijving en zelfs ook de pop. Het eerste zal

hoogstwaarschijnlijk in een wondje, door de zaag van het

wijfje aan den bast van een berkentakje of bladsteel toe-

gebragt, nedergelegd worden en ongekleurd zijn of eene

lichtgroene kleur vertoonen.

De zeer jonge larve is mij ook niet bekend geworden,

doch Zaddach meldt ons dat zij over het geheele ligchaam

wit bepoederd is, behalve op het midden van den rug ter

plaatse waar later de fraaije blaauwe ruggelijn te zien zal

wezen. Eerst bij de tweede vervelling begint zich daarvan

in een fijn zwart lijntje een spoor te vertoonen.

De eerste der beide larven, die ik in mijn bezit heb

gehad (wel een bewijs van schaarschheid der soort in

Nederland, dat ik er slechts twee heb kunnen bekomen),

was in het begin van October 1858 bij Noordwijk op een

berk gevonden en leverde mij in het volgende jaar het

donkere mannetje dat op de plaat is afgebeeld. Ik heb

deze larve voorgesteld op de reeds aangehaalde plaat in

het 5' deel en op deze pi. 3 bij fig. 5.

De andere larve werd mij door den heer van Rossum uit
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Enschede toegezonden onder eene bezending van andere

Cimbex-larven , die ik toen meende dat Cimb. Sorbi Zadd.

moesten genoemd worden, 't geen mij later bleek onjuist

te zijn. De toezender had mij in zijnen brief gemeld

dat hij twee soorten zond en dus de larve van Sylvarmn

duidelijk onderscheiden. De Enschedeesche larve (zie fig.

1 en 2) was groener, minder geel dan de Noordwijksche.

Beiden hadden overigens den gewonen vorm der grootere

larven van dit geslacht , zaten overdag in een gerold tegen

de onderzijde van een blad en voedden zich des avonds

en misschien ook des nachts. Zij aten berkenbladeren en

eene daarvan spoot bij aanraking vocht uit de kliertjes op

zijde van het lijf boven de luchtgaten.

De larven hebben een gladden ronden, schier geheel

witten kop met zwarte oogen en bruine toppen der kaken;

het lijf is dik en rolrond, doch schijnbaar eenigzins kantig

ten gevolge der kleurverdeeling op den rug; de algemeene

kleur is geelachtig groen, meer geel aan hals en buik en

aan het laatste segment ; over den rug loopt bij de volwas-

senen eene blaauwe ruggelijn, die fijn aanvangt bij den

tweeden ligchaamsring en fijn eindigt voor den laatsten,

derhalve niet doorloopt van kop tot anus, gelijk bij C. con-

nata en lutea. Aan wederzijde van deze blaauwe lijn is

de huidkleur altijd geel, hetzij scherp afgesneden, als bij

fig. 2, hetzij wegsmeltend als bij fig. 5. Elke ring heeft

zeven huidplooijen (verg. fig. 3), waarvan vier op zeer on-

regelmatige wijze met kleine doorntjes of stekeltjes bezet.

De luchtgaten hebben min of meer de gedaante van zooien

van hertenhoeven en zijn zwart (verg. fig. 4). De 22pooten

zijn allen wit, doch de zes voorpooten hebben aan het

einde lichtbruine klaauwtjes.

Niet lang had ik mijne larven behoeven te voeden , toen

zij zich in een zeer vast, schier ovaal cocon, minder uit

zijde dan wel uit lijmdraden bestaande, insponnen. Dat

der groenere larve was lichtbruin , dat der andere glanzig

geel ; dit laatste is afgebeeld bij fig. 6.
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De verandering in wesp had bij de Noordwijksche binnen

tien maanden plaats, doch de andere had langer tijd noodig

en bleef een zomer overliggen tot 15 Mei 1874. Dit en de

zeldzaamheid der larven in ons land zijn de reden, waarom

ik het cocon niet geopend heb om naar de pop onderzoek

te doen. Ik vreesde namelijk door het openen van het harde

cocon de larve in hare metamorphose te verhinderen.

Uit de larve heb ik beide sexen verkregen, uit fig. 5,

fig. 7 en uit fig. 1 en 2 , fig. 8. Fig. 9 is naar een gevangen

voorwerp geteekend.

De soort is iets kleiner dan de naauw verwante C. con-

nata en Lutea en onderscheidt zich doordien de rug van

den thorax minder viltig is, door de kleur van het achter-

lijf en doordien de vleugels onder het stigma naar de basis

toe een bruinen veeg vertoonen en een bruinen of zwarten

zoom hebben aan spits en achterrand. Ziehier overigens de

beschrijving der drie afgebeelde voorwerpen.

Figuur 7. Een mannetje. Kop en borststuk met de poo-

ten tot de tarsen paarsachtig zwart , vrij sterk gestippeld

en met opstaande zijde-achtige zwarte haartjes bedekt.

Kaken zwart en palpen wit. De sprieten geknopt, van zes

leedjes; de beide eersten zwart, het derde even zoo, doch

roodgeel aan de spits; de overigen roodgeel. De tarsen

vuilgeel met het eerste en de tip van het laatste lid met

de klaauwtjes bruinachtig. Het schildje zeer kort en breed;

de ruggekorreltjes bruinachtig wit. De eerste ring van het

achterlijf sterk half cirkelvormig uitgesneden en dientenge-

volge de niet met chitinplaat bedekte plek daarachter groot.

Het achterlijf aan de bovenzijde paarszwart met rood-

bruinen gloed op segment 3 en 4, aan de onderzijde rood,

behalve de paarsz warte anusplaat. Het 7**^ segment aan de

bovenzijde diep in het midden ingedeukt. De bovenvleugels

hebben in de radiaalcel en de ondervleugels aan de basis

een paarsblaauwen gloed.

Fig. 8. Een wijfje, kleiner en zwakker. Kop paars-

zwart met bronzen wangen. Thorax van dezelfde zwarte
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kleur, doch met vuilgelen rand van den prothorax. De

De beide eerste leedjes der sprieten bruin, al de overigen

roodachtig geel. De heupen en schenkelringen paarszwart,

de dijen van dezelfde kleur doch met lichtbruine knieën;

de schoenen en tarsen vuil loogachtig geel. De twee voorste

ringen van het abdomen, de basis van den derden in het

midden van de bovenzijde en de achtste ring zijn paars-

zwart, de overigen zijn boven en onder vuil groenachtig

geel , met zwarte inkervingen daartusschen. De breede

kleppen van de zaag en de legboor zijn glanzig bruin,

kort behaard. De vleugels als bij de vorige.

Fig. 9. Een mannetje, gevangen in Julij bij de waterlei-

ding in het duin tusschen de Vogelenzang en Berkenrode,

door den heer Ritsema. Het had door lang rond te vliegen

schier al zijne haren en de zwarte zoomen zijner vleugels

verloren. Kop en borststuk paarsachtig zwart; vier roode

lijntjes op den schedel en de achterrand van den prothorax

rood. Het derde lid der sprieten rood met zwarte basis

(zie fig. 10). Aan het achterlijf ring 3 tot 6 rood. Aan de

pooten alle schoenen paarsachtig roodbruin en de tarsen

geelachtig bruinrood. Voor het overige gelijk aan fig. 7.

Dat ook geheel zwarte wijfjes van C. sylvarum in Neder-

land voorkomen heb ik reeds in mijne «Nieuwe naamlijst

van inlandsche Hymenoptera » vermeld. De heer A. A. van

Bemmelen heeft een zoodanig voorwerp bij zich uit een te

Driebergen gevonden cocon zien uitkomen.

Behalve deze kleurverscheidcnheden vermeldt Zaddach

nog twee andere, beide van vrouwelijke voorwerpen. Bij

de eene is het zwarte achterlijf op eenige segmenten met

twee gele vlekken versierd (C decemmaculata Leach) ; bij de

andere is het geheele dier bruinachtig geel, met uitzonde-

ring van den rug van den thorax, eene vlek op de borst

en de basis van bet achterlijf. Deze verscheidenheden zijn
,

zoo verre mij bekend is, in ons vaderland nog niet voor-

gekomen.

Ten slotte moet ik hier nog uit mijn aanteekenboek de
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beschrijving bijvoegen eener larve, den 18'-° Sept. 1862 van

den heer de Roo van Westmaas ontvangen. Zij was te

Velp in eene laan van ijpen en beuken gevonden en geheel

volwassen , zoodat zij bij mij aankomende reeds bezig was

met inspinnen.

Grootte als die van C. lutea van de wilgen. Kop licht-

geel met groenachtige monddeelen en bruine onderlip.

Oogen klein, zwart, met zeer kleine glanzig zwarte krin-

getjes er om heen. Het lijf geelachtig groen, geel aan de

zijden en op de beide laatste segmenten ; een smalle blaauwe

ruggestreep, niet aan den kop beginnend en slechts door-

loopend tot den elfden rmg. De zijden van het lijf en de

laatste ringen sterk bezet met witte doorntjes. Luchtgaten

ovaal, blinkend zwart; spuitgaatjes daarboven paars. Alle

pooten geelgroen; klaauwtjes bruin.

Deze larve is bij mij niet tot verandering gekomen. Tot

welke soort kan zij behoord hebben? De beschrijving komt

zeer goed met onze %^yaritm overeen, behalve de woorden:

luchtgaten ovaal. Ook is de opgave dat zij gevonden werd

in eene laan van uitsluitend ijpen en beuken niet geschikt

om ons te wijzen op eene soort, die uitsluitend berken-

bladeren tot voedsel gebruikt.

Verklaring van Plaat 3.

Fig. 1. en 2. Groenachtige larven.

» 3. Een ring uit het midden van het lichaam , vergroot.

» 4. Een luchtgat, sterker vergroot.

» 5. Eene geelachtige larve.

» 6. Het cocon.

)) 7. Een zwart mannetje.

» 8. Een geelbont wijfje.

» 9. Een roodbont mannetje.

» 10. Een zijner voelsprieten, vergroot.
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PHYLLOTOMATENELLA Zadd.

(nieuw voor de Fauna.)

Vergelijk: Zaddach, Beschreib, neuer oder wenig bekann-

ter Blattwespen (1859), p. 28. PL fig. 17.

Phyllotoma aeneo-nigra, flavomaculata , abdominis later ibus

albomaculatis
,

pedibus albis, basi nigris.'hong 4 ad 5 mm.

De goedheid van den heer P. Gameron Jr. te Glasgow

stelt mij in staat de levensbeschrijving dezer soort mede

te deelen; voor zijne welwillendheid zij hem hierbij mijn

bijzondere dank gebragt. Zijn Ed. zond mij eerst de vol-

komen insecten en later eene menigte bladeren met larven

en eene pop. Dat de onderhavige soort inlandsch is, werd

vooreerst bewezen doordien de heer Snellen de larve

hier te lande in berkenbladeren waarnam en ten andere

door eene vondst van den heer G. Ritsema, die het vol-

komen insect in de maand Mei aan het Ginneken op een

berkenboompje zag zitten en het exemplaar , dat een wijfje

was, ving.

De bovengemelde Schotsche entomoloog verstrekte mij de

volgende mededeelingen omtrent het leven van dit insect.

Het ei wordt altijd gelegd op de spits of den rand van

een berkenblad, nimmer in het midden, en in den regel

wordt slechts een ei op een blad gelegd, nu on dan even-

wel ook wel twee, ja zelfs zeer zelden drie. Uit het ei

gekomen begint de larve in het blad eene breede mijn te

graven en de opperhuid neemt daarboven dadelijk eene

zwarte of donkerbruine kleur aan. De plek tusschen de

bladhuidjes wordt regelmatig verbreed, zoodat, wanneer

de larve hare volkomen grootte heeft bereikt , ongeveer drie

vierde deel van de geheele opperhuid losgemaakt is. Het
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diertje draagt daarbij groote zorg zijne woning altijd zuiver

te houden, opent daarvoor het blad aan den rand en werpt

door die opening de drekstoffen naar buiten. Het ügt in

de mijn op den rug , eet alzoo en rust na het eten ter

plaatse waar het op 't laatst de huidjes heeft losgemaakt.

Volwassen geworden, spint de larve een dun, bruin,

cirkelvormig, half doorschijnend cocon tusschen de losge-

maakte huidjes, welk cocon zoo ruim is dat de larve zich

daarbinnen zeer gemakkelijk naar alle rigtingen kan be-

wegen.

Er zijn twee generatien in het jaar, de eerste gedurende

de maanden Junij ,
Julij en Augustus , de tweede gedurende

het laatst van Augustus, September en de rest van het

jaar tot in het volgende voorjaar, wanneer de larve eerst

tot pop verandert. De voorjaarspop hgt dan nog twee of drie

weken in het cocon , eer de wesp er uit te voorschijn komt.

Het larf je is jong zijnde (Augustus) vuil bruinachtig geel

met eene breede groene langsstreep op den rug na het

vierde segment. Zijn kop is alsdan aan de zijden bruin, in

het midden geel, met uitstekende bruine kaken. Op het

midden van het eerste ligchaamssegment ziet men twee

bruine driehoekjes en op elk der twee volgenden twee fijne

grijze dwarsstreepjes. Op de zijden puilen de ringen in

het midden vrij sterk uit (zie fig. 2).

De volwassen larve is hoog of licht geel (de individuen

verschillen in kleur); steeds zijn de drie voorste ringen,

die het borststuk uitmaken, veel breeder dan de overigen.

Cameron schrijft mij dat dit nog sterker het geval is bij

de jongere voorwerpen; dan dit is in strijd met mijne

waarneming, die echter slechts op een jeugdig voorwerp

betrekking heeft. Bij de lichter gekleurde larven ziet men

nog de sporen van een groen doorschemerend ruggevat. Ik

vermoed dan ook dat de hooggeel gekleurden nog iets

ouder zijn dan de bleekeren. De kop is aan de naden met

bruin afgezet; ook zijn do kaken en voelers meest licht-

bruin (vergelijk fig. 3 en 4). De voorpooten zijn stomp
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kegelvormige uitwassen en bestaan uit twee leedjes, waar-

van het laatste zeer klein en tepelvormig is ,
zonder eenige

aanduiding van klaauwtje (fig. 5); de middenpooten zijn

dikke en zeer stompe uitwasjes (fig. 6), terwijl het laatste

paar pooten tot een ovaal en stomp wratjes is vergroeid,

dat aan de onderzijde twee langwerpige bruine vlekjes

draagt (fig. 7). Het getal der middenpooten heb ik niet

kunnen tellen.

In het cocon ìigt de larve , eer zij tot pop verandert
,

gekromd gelijk de larven der snuittorren en heeft dan de

gedaante van fig. 8, haar kop vertoont zich dan als fig. 9,

Ik geloof dat het niet onbelangrijk is hier aan te merken

dat fig. 8 en 9 in het laatst van Maart geteekend zijn en

fig. 4 in het najaar. Dit kan misschien eenige verklaring

geven van het verschil in kleur. Op welken tijd van het

jaar fig. 3 geteekend is, weet ik mij niet meer te herinne-

ren, doch ik meen in September.

Het popje (fig. 10) vertoont zeer duidelijk de verschillende

ligchaamsdeelen en neemt langzamerhand de kleur aan van

het volkomen insect.

Dit is bij fig. 11 voorgesteld , naar een vrouwelijk voor-

werp. Het diertje is klein en naar gelang vrij breed; de

kop is bijzonder breed en door een mager halsje aan den

prothorax bevestigd; de oogen puilen sterk uit. De alge-

meene kleur van het ligchaam is een ietwat metaalachtig

zwart. Aan den kop zijn twee breede streepen langs den

binnenrand der oogen , een hoefijzervormige vlek tusschen

de sprieten, de clypeus, de bovenlip, de bovenkaken, de

wangen en de palpen wit of geelachtig wit. De sprieten,

die tien leedjes tellen (zie fig. 12) zijn bruin en loopen

naar de spits ietwat verdikkend toe; de twee basaalleedjes

zijn zwart met witte zoomen. Aan den thorax is de ach-

terrand van den prolhorax met de vleugelschubjes geelwit,

de ruggekorreltjes grauwbruin. De rugopening tusschen

het eerste en tweede segment van het achterlijf is vrij

groot en in de omgeslagen zijrand heeft iedere ring tegen
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den zoom aan een blaauwachtig wit ovaal vlekje (zie fig. 13).

De scheeden van de lichtbruine legboor zijn blinkend zwart

en aan de spits met roodbruine omgebogen haren versierd

(zie fig. 14). De pooten zijn wit met een bruin tintje; de

basis der heupen en een groot deel der dijen zijn blinkend

zwart, ook ziet men een fijn zwart streepje aan de bin-

nenzijde der scheenen
; het laatste lid der tarsen is bruin.

De vleugels zijn aan de basis geelachtig en aan de spits

ongekleurd, terwijl van het zwarte stigma uit een gebogen

bruine band over de vleugels loopt. De voorrand tot aan

het stigma is geel; de voornaamste aderen zijn zwart, de

dwarsaderen en enkele langsaderen melkwit (verg. fig. 15).

Bij ons te lande schijnt deze soort zeldzaam, in som-

mige streken van Schotland daarentegen moet zij vrij ge-

meen zijn; ook komt zij in Noord-Duitschland voor, onder

anderen te Insterburg en Koningsbergen. De man dezer

soort is nog niet ontdekt.

Verklaring van Plaat 4.

Fig. 1. Een verdord berkenblad, door de larve

aan de spits uitgegeten en met een cocon.

» 2. Eene jonge larve.

» 3 en 4. Volwassen larven.

» 5. Een voorpoot.

» 6. Een middenpoot.

» 7. De beide achterpooten.

» 8. De larve uit het cocon genomen.

)) 9. De kop, in omtrek.

» 10. De pop.

» 11. De vrouwelijke wesp.

» 12. Een barer sprieten.

» 13. Haar achterlijf.

» 14. De legboor met de scheenen, van boven.

» 15. Een voorvleugel.
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TENTHREDOCOLONKl.

N°. 206 van de Nieuwe naamlijst.

Vergelijk voor de imago:

F. Klug ,
Die Blattwespen nach u. s. tv. in « Der Ge-

sellsch. Naturforsch. Freunde zu Berlin Magazin
,

8" Jahrg. S. 182, n°. 121.

Hartig, Blatt- und Holzwespen, p. 312, n°. 56.

en voor de larve:

Kaltenbach, Die Pßanzenf einde aus d. Kl. d. Ins.

p. 251 , n°. 5.

Tenthredo nigra, ore maculaque duplici ad hasin coxanim

posticarum cdbis, abdomine praeter basin et pedum, maxima

parte rußs, alarum squamis ochraceis , stigmcUe fusco, an-

tennis alba annulatis.

Op den 16"° September 1872 viel mij in mijn' tuin te

Leiden ])ij scliemeravond op eene Fuchia-plant eene rups

in het oog, die mij geheel onbekend was. Bij het gering

getal insecten op ingevoerde, half genaturaliseerde planten

aan te treiYen, was mij deze vondst bijzonder aangenaam;

bij nader onderzoek echter bleek de gewaande rups eene

bladwesp-larve te wezen , 't geen volstrekt geene reden was

om eenigzins minder tevreden te zijn met de vondst. Den

volgenden morgen verscliillende Fuchsia-planten naziende
,

kon ik geene andere larve van dezelfde soort ontdekken,

maar op den avond van dien dag vond ik l)ij dalende

schemering er nog eene; w^aaruit mij bleek dat zij even

als meer bladwesplarven en sommige Noctua-soorten zich

over dag schuilhouden en misschien zelfs wel onder de
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oppervlakte van den aardbodem verbergen, om eerst tegen

het invallen van den avond weder te voorschijn te komen.

De door mij gevondene larve (fig. 1) scheen nog niet

volwassen
; zij liad een' glanzigen , oranjekleurigen kop , in

den vorm van eene Leidsche kaas, uiterst fijn behaard.

Aan wederzijde zag men daarop een donker zwart cirkel-

rond vlekje, in welks midden een oog stond, en achter

op den schedel —in den nek, zou men geneigd zijn te

zeggen —een klein zwart driehoekje. Van dit driehoekje

gingen op het eerste segment twee eenigzins gekromde

zwarte lijntjes uit, doorloopende tot achter een bijna rond

zwart vlekje aan wederzijde. De jjovenzijde van het lig-

chaam tot op den voorlaatsten ring scheen paars gekleurd

en de onderzijde vaal geel; in werkelijkheid echter was de

kleur voor loeide zijden dezelfde, doch de bovenzijde was

bedekt met eene paarsachtig bruine teekeningvan kromme
lijnen, die haren oorsprong namen uit twee fijne lijntjes,

welke naast elkander in de lengte over den rug liepen. De

gedaante dier kromme lijntjes is gemakkelijker te teekenen,

dan te beschrijven, zie fig. 2. Overigens waren die ringen

in vele plooijen verdeeld (verg. fig. 3), waarvan de meesten

met rijen witte stekeltjes bezet waren. In het lichte ge-

deelte der huid in de zijden stonden scheve donkere dwars-

streepjes boven alle pooten, belialve die van het voorste

paar. De larve had zes hoornaclitige voorpootjes, zeven paar

vleezige pooten onder het midden van het lijf en twee naschui-

vers. De beide laatste segmenten waren zonder teekening.

Eenige dagen daarna vond ik eene mijner larven des

morgens omtrent 9 uur bezig met vervellen; zij deed dit

op eene zonderlinge wijs, die ik echter nog eenmaal bij

bladwesp-larven heb waargenomen; zij zat namelijk dwars

om een' stengel, zich toen vasthoudende met 4 of 6 mid-

denpooten. Later zag ik dat de uitgetrokken huid op die

wijze om den stengel vastgehecht bleef. Het vervelde dier

was glanzig groenacljüg geel, geler dan de vorige huid,

met slechts llaauwe sporen van de teekening.
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Een paar dagen later had de larve de gedaante van

flg. 4 (vergelijk ook fig. 5). Zij was toen 23 millimeter

lang; de teekening was dezelfde gebleven als bij de voor-

gaande hnid, behalve dat op den voorlaatsten ring een

driepuntig vlekje stond, 't geen misschien niets anders was

dan het door de hnid heen schijnen der stoffen in het

darmkanaal, welke uitgeworpen zouden worden. De grond-

kleur was echter lichter.

Het duurde nu niet lang of de larve vervelde voor de

laatste maal , veranderende toen geheel van kleur en teeke-

ning; ook scheen zij kleiner geworden. De kleur was een

sterker bruingeel (verg. fig. 6 en 7) ; de kop vertoonde op

den schedel in plaats van het vroegere driehoekje nu twee

fijne zwarte evenwijdige streepjes; de teekeningen op den

rug waren duidelijk bruin , scherper afgezet en minder ge-

kruld dan vroeger; zij liepen ook verder door en op den

laatsten ring stond nu een zwart streepje (Zie fig. 7.).

De larven, want ook de andere had spoedig dezelfde

huidverwisseling ondergaan, aten nu niet meer en kropen

in den grond of beter gezegd in de aarde, die ik in haar

suikerglas had gedaan, en vervaardigden zich daar dub-

bele spinseltjes , waarvan er een afgebeeld is bij Fig. 8. Uit

die spinseltjes is echter nimmer iets te voorschijn gekomen

en de moeite van het opkweeken was dus te vergeefs.

In de volgende maand September, en wel op den 21'" dier

maand in 1873 trof ik eene vrij aanzienlijke menigte dier

larven aan in het Haagsche bosch op Circaca lutetlana ,
het

zoogenaamde heksenkruid, eene plant die aldaar zeer ge-

meen is. Ik zag geen verschil tusschen deze en die van de

Fuchsia; ik kweekte er nu een vrij groot aantal van op,

doch tot mijne verbazing in het volgende voorjaar met het-

zelfde slechte gevolg. Geen enkele wesp kwam te voorschijn.

Ondertusschen had ik uit het boven aangehaalde werk

van Kaltenbach, zoo rijk aan merkwaardige mededeelingen
,

geleerd dat mijne larven de tweede toestand waren van

Tenthredo Colon, Klug; ik nam dus voor in de maanden
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Mei en Junij zooveel doenlijk in het boscli op de planten

van Circaea lutdiana na te zien of ik deze bladwesp daarop

ook kon ontdekken. Het duurde echter wel tot den 24'° Julij

toen, terwijl ik het bijna begon op te geven, ik op een'

zonnigen dag tegen een uur des namiddags een paar wes-

pen zag vliegen over het heksenkruid, die mij toeschenen

elkander na te jagen; ik ving ze en herkende T. Colon.

Dien dag zag ik er nog eenigen, doch kon er geen meer

bemagtigen. Den volgenden dag, waarop de zon slechts

nu en dan scheen, zag ik in die tusschenpozen verschei-

dene ,
die kennelijk de praehminairen maakten van Amor's

spel en met elkander stoeiden.

Ik ving nu eenige paren en vond, te huis gekomen dat

zij allen tot dezelfde soort behoorden. Den daarop volgen-

den dag echter, een regendag, trof ik er geene meer aan

en (terwijl het weder niet spoedig zich weder tot droogte

zette) sedert heb ik er in het geheel geene meer gezien.

In vergelijking tot het aantal larven, die in het najaar

in het Bosch aan te treffen waren, was het getal bladwes-

pen die er rondvlogen ,
voorzeker gering; natuurlijk is deze

min gunstige verhouding vooreerst toe te schrijven aan de

gewone oorzaken die bij iedere diersoort het tot volwas-

senheid geraken van alle individuen tegenwerken, maar

ten anderen ook aan de langdurige koude in het voorjaar

van 1874, waardoor zoo vele insecten zijn te gronde ge-

gaan. De vraag is nu of ik geregtigd ben mijne gevangene

wespen als soort te voegen bij de larven, door mij waar-

genomen? Voorzeker is dergelijke handeling zeer dikwijls

gewaagd en niet altijd te verdedigen; maar wanneer men

bedenkt dat het heksenkruid eene plant is, alleen op spe-

ciale plaatsen voorkomende en dat er zeer weinig insec-

tensoorten zijn, die er zich mede voeden, dat daaronder

slechts eene enkele bladwesplarve bekend is en wel onze

Colon en dat overigens mijne dieren volkomen overeenstem-

men met de beschrijving bij Kaltenbach, die in het op-

kweeken een gelukkig resultaat heeft gehad ,
dan zal mijns
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inziens iedereen toestemmen dat ik gerechtigd ])en tot het

aannemen der soorts-indentiteit tusschen mijne larven en

de door mij gevangen wespen.

Van de pop weet ik, gehjk dit uit het bovenstaande

volgt, niets te zeggen; in 't algemeen echter zijn de pop-

pen der bladwespen volstrekt niet merkwaardig en zoo

kan ik mij dit zeer wel getroosten.

De mannelijke wesp (zie fig. 9 en 10) is 11 mm. lang

en heeft eene vingt van 21 mm. Het lichaam is cilindriseli

en bijna gelijkmatig van dezelfde breedte, behalve aan de

schouders, die iets breeder zijn en aan den kop. Deze is

voornamelijk zoo breed door de uitpuilende oogen, tus-

schen welke het voorhoofd vrij diep is ingedeukt; de ach-

terrand van het hoofd is hoekig afgesneden en schijnt zelfs

een smal zoompje te hebben.

De kop is geheel zwart, behalve de clypeus en mond-

deelen. De clypeus is zeer diep, rond ingesneden, de bo-

venlip is cirkelvormig , ver uitstekend ; de bovenkaken gaan

aan de tip eerst in het bruin, dan in het zwart over; het

3" en 5^ leedje der onderkaakspalpen en het laatste der

lippaipen hebben zwarte spitsen. De zwarte bijoogjes zijn

klein en staan eenigzins op eene verhevenheid. Ook de

basis der sprieten steekt uit de holte van het aangezigt

uit. Van de 9 leed j es der zwarte sprieten steekt het 2"

scheef in het eerste en zijn de 3 voorlaatsten wit, het 6'

met zwarte basis.

Het borststuk is door bestippeling dof, van kleur zwart,

zeer fijn donzig grijs behaard, alleen de vleugelschubjes

zijn lichtbruin en de ruggekorreltjes wit. Tusschen de

basis der midden- en achterheupen staat aan wederzijde

eene ronde glanzig witte vlek.

Het achterlijf is zeer glanzig en van boven eenigzins

afgeplat, zelfs aan het eind in het midden ingedeukt.

Het eerste segment is zwart en heeft op het midden van

den rug eene langsspleet en in de beide zijden eene afge-

rond driehoekige witte, met witte haren bekleede vlek;
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de tweede ring is zwart, de derde is bruingeel metzwarte

basis; de naad tusschen dezen en den vierden is zwart,

de overigen zijn bruingeel, langzamerhand overgaande tot

roodbruin; de buikzijde is lichter en zelfs geel op den

2^" rin ^
.

De vleugels zijn eenigzins bruin getint, iriserend, smal

naar mate van de lengte; hun randader is roodgeel, de

aderen om de lancetvormige cel en de dwarsader daarin

zijn geel; alle overige aderen zijn zwart. Ook het stigma

is zwart , 't geen een voornaam punt van verschil uitmaakt

met Tenthredo livida L., bij welke soort het stigma hcht-

l)ruin of geel is.

De 4 voorste pooten zijn lang en slank
,

de beide achter-

sten iets dikker. De voorpooten zijn geel of geelachtig wit,

met eene zwarte streep op de achterzijde van heupen,

apophysen en dijen; de middenpooten iets rooder .van tint,

op dezelfde wijze met zwart gestreept. De heupen der ach-

pooten zijn zwart met wit gevlekt, desgelijks ook de apo-

physen ; de dijen zijn bruinrood met eene breede langstreep

aan de binnenzijde, de schoenen rood met zwarte tip-

pen en lange roode stekels aan het eind. Van de tarsen

is het eerste lid zwart met de uiterste basis rood, de 3

volgenden zwart; het laatste roodbruin. Er is echter wel

verschil in de kleur der tarsen bij individuen.

Vergelijk voor deze beschrijving de figuren 9 en 10.

Het wijfje dat slechts weinig grooter is dan het mannetje,

verschilt daarvan voornamelijk in de volgende punten:

het achterlijf is iets breeder en de dijen zijn iets dikker.

Aan het eerstgenoemde zijn de vier eerste ringen zwart

met de gewone witte vlekken iets grooter , 5 , 6 en 7 jjruin-

rood, 8 en 9 kastanjebruin of zwart. De scheeden der zaag

zijn zwart.

De heupen der pooten zijn geheel zwart, doch de apo-

physen hebben witte randjes en soms eene witte vlek aan

de onderzijde. De zwarte streep over de achterdijen loopt

naar de knie toe veel breeder uit en omvat daar bijna de
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geheele dij. De achtertarsen schijnen mij toe smaller te

zijn.

Volgens de nienwe naamlijst van Hymenopteren zou

deze soort vrij gemeen zijn in Nederland, ten minste op

verschillende plaatsen gevangen ; ik durf echter niet bev^^e-

ren dat deze opgaven volkomen juist zijn, want ik zie

daaronder vÄ-meld drie ex. met half wit vleugelstigma,

welke dus kennelijk niet tot deze soort behooren, maar

waarschijnlijk tot T. livida. Het onderscheid tusschen de

beide zeer na verwante soorten is mij niet altijd even dui-

delijk geweest.

In Duitschland komt T. Colon voor, volgens Klug, Hartig,

Kaltenbach en Kirchner; in Zweden is zij zeldzaam vol-

gens Thomson; of zij in Engeland voorkomt, bleef mij

onbekend, maar in Schotland schijnt zij te ontbreken. Van

haar al of niet voorkomen in de overige landen van Europa

kan ik geene opgaven aantreffen.

Verklaring van Plaat 5.

FÌ£>'. 1. Halfwassen larve.^o

» 2. De teekening op haren rug, vergroot.

» 3. Haar kop en eerste ringen op zijde , ver-

groot.

» 4. Volwassen rups.

» 5. Haar kop en voorlijf, vergroot.

» 6. De kop en eerste ring van een voor de

laatste maal verveld individu, vergroot.

» 7. De laatste ringen van hetzelfde voorwerp,

vergroot.

» 8. Het cocon.

» 9. De mannelijke wesp, vergroot.

» 10. Zijn achterlijf op zijde, vergroot.

» 11. Het achterlijf van het wijfje, vergroot.
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SYSTEMATISCHELIJST
der in dit Tijdschrift beschreven Gedaantewisselingen

van Bladwespen.

Cimbex connata Sehr. —Deel 7. Bladz. 59—69. PI. 1 en 2.

)) femorata L. — 2' serie, Deel 5. Bladz. 64—69.

Plaat 3.

» Sylvamm F. —Deel 18. Bladz. 33—38. PI. 3.

» axillaris Panz. —Deel 5. Bladz. 49—54. PI. 1.

» Betuleti KI. —Deel 2. Bladz. 63 vlgg. PI. 3.

» Lucorum L. —2'' serie, Deel 3. Bladz. 197 vlgg.

PI. 8 en 2'' serie, Deel 5. Bladz. 70. PI. 4.

» lateralis Leach. —Deel 6. Bladz. 65—71. PI. 4.

» Ainerinae. —Deel 3. Bladz. 104—108. PI. 8.

Abia aenea Kl. —Deel 1. Bladz. 144 vlgg. PI. 5.

Hylotoma Rosae F. —Deel 4. Bladz. 70—78. PI. 2.

Lophyrus Pini L. —Deel 1. Bladz. 180 vlgg. PI. 11 en

var. 2' serie, Deel 5. Bladz. 71. PI. 4.

» similis Hart. —Deel 2. Bladz. 134 vlgg. PI. 8.

» rufus KI. —Deel 4. Bladz. 65—69. PI. 1.

» virens KI. —2' serie, Deel 8. Bladz. 1—5. PI. 1.

Cladius difformis Panz. —2" serie, Deel 3. Bladz. 202—205.

PI. 9.

» imcinatus KL (rufipes Lepel.). —Deel 4. Bladz.

84—87, PI. 4.

» albipes KI. —Deel 6. Bladz. 72—75. PI. 5.

» viniinahs Fall. —Deel 1. Bladz. 176 vlgg. PI. 10.

Nematus septentrionaüs L. —Deel 2. Bladz. 74—78. PI. 5.

en 2' serie. Deel 5. Bladz. 75.

» varns Villar. —Deel 6. Bladz. 76—80. PI. 6.

» latipes Villar. —2" serie, Deel2. Bladz. 174—177.

PI. 8.
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Nematus coeruleocarpus Hart. —Deel 1. Bladz. 148 vlgg.

PI. 6.

» Salicis L. —Deel 5. Bladz. 60—64. PI. 3.

» ventricosus KL —Deel 2. Bladz. 69—73. PI. 4.

en 2^ serie, Deel 5. Bladz. 72. PI. 4.

» consobrinus Voll. —2' serie. Deel 6. Bladz. 237

vlgg. PI. 10.

» Wttewaalli Voll. —Deel 5. Bladz. 65 vlgg. PI. 4,

boven.

» trimaculatus Voll. —Deel 5. Bladz. 69—71. PI. 4,

beneden.

» aurantiacus KI. —Deel 6. Bladz. 184—187. PI. 12.

» Betulae Hart. —Deel 7. Bladz. 70—74. PI. 3.

» betularius Hart. —2"^ serie, Deel 2. Blz. 165—167.

PI. 6.

» hortensis KI. —Deel 1. Bladz. 151 vlgg. PI. 7.

» Aquilegiae Voll. —2' serie, Deel 1. Bladz. 202 -r-

205. PI. 9.

» Vallator Voll. —Deel 1. Bladz. 191 vlgg. PI. 12.

» pallicercus Hart. —Deel 6. Bladz. 179—183 , PI. 11.

» appendiculatus Hart. —2' serie, Deel 5. BI. 55

—

58. PI 1. boven.

» Solea Voll. —2' serie. Deel 5. Bladz. 59 en 60.

PI. 1, beneden.

» abbreviatus Hart. —2' serie, Deel 3. Bladz. 206

vlgg. PI. 10.

» virescens Hart. —2' serie. Deel 2. Bladz. 168 vlgg.

PI. 7.

» viminalis L. —Deel 2. Bladz. 147 vlgg. PI. 10.

» lugdunensis Voll. —2' serie. Deel 6. Bladz. 243

vlgg. PI. 11.

Dineura Alni L. —Deel 8. Bladz. 84—88. PI. 5.

» rufa Panz. —Deel 8. Bladz. 89—93. PI. 6.

Emphytus cinctus L. —Deel 8. Bladz. 73—77. PI. 3.

» tibialis Panz. —Deel 2. Bladz. 143—146. PI. 9.

» serotinus Kl. —2" serie, Deel 5. Bladz. 61—63, Pi. 2.
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Phyllotoma melanopyga Kl. —2' serie, Deel l.Bladz. 196

—

204. PI. 8.

» tenella Zadd. —Deel 18. Bladz. 39—42. PI. 4.

Selandria pusilla Kl. —Deel 4. Bladz. 79—83. PL 3.

» annulipes Kl. —2' serie, Deel. 2. Bladz, 178

—

182. PI. 9.

» cereipes Voll. —
•

2* serie , Deel. 8 Bladz. 13—15.

PI. 3.

» melanocephala F. —Deel 8. Biz. 79—83. PI. 4.

» ovata L. —Deel 6. Bladz. 81—86. PI. 7.

Phymatocera aterrima Kl. —Deel 5. Bladz. 55—59. PI. 2.

Athalia Spinarum F. —Deel 3. Bladz. 109 vlgg. PI. 9.

AUantus Scrophulariae L. —Deel 3. Bladz. 99—103. PI. 7.

» tricinctus F. —Deel 1. Bladz. 171—176. PL 9.

Macrophya albicincta Sehr. —2^ serie, Deel 1. Bladz. 189

—

195. PL 7.

Tenthredo Colon KL —Deel 18. bladz. 43—49. PL 5.

Lyda clypeata KL —2''serie, Deel 8. Bladz.6— 12. PL 2 en 3.


